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Alt i malerarbejde og lidt til 
 • Totalløsning

 • Renovering 

 • Byggeprojekt

 • Vedligeholdelse

 • Alt lige fra den almindelige lejlighed til den store herregård

Firmaet har en solid lokal forankring, vi kender områdets bygninger. Projektstyring er en 
af vore stærke sider. vi uddanner selv vore malere, og har byens bedste og mest loyale 
under vore tag. det betyder, at vi kan løfte enhver maleropgave. intet er for stort, intet er 
for småt.

brug os til grundlæggende bundarbejde (at gøre klar til overfladebehandling) eller til 
avanceret vægbeklædning - vi klarer det for dig. Hos os får du også det sidste nye og 
selvfølgelig professionel faglig rådgivning. vidste du fx, at vi kan være med til at styrke din 
virksomhed gennem markant profilering?

SKAL VI STYRKE DIN PROFIL?



LOGO på tapet – stærk profilering
det er tryk på væv eller filt. begge materialer er yderst holdbare med en ensartet og jævn 
overflade, der får et billede eller dit logo til at træde i karakter.

Farverådgivning – vigtig for helhedsindtrykket
Farverne har stor betydning for stemning og de signaler, du ønsker at sende. det handler 
fx ikke kun om smag, men også om rummenes funktionalitet. og de rigtige farver under-
støtter samtidig personligheden, hvad enten man er privatperson eller professionel.

i alle opgaver trækker vi selvfølgelig på vore mangeårige erfaringer mht. materialevalg, 
farvesammensætning, bearbejdning, mv.

”    

”

     Når de ved, det kaN 
gøres bedre, så deler de ud af 
det. de er gode til at fortælle 
kuNderNe, hvad der er bedst. 
og er ikke baNge for at tage 

aNsvar for de tiNg, 
de foreslår.

Projektleder Erik Banner Pedersen fra 
entreprenørvirksomheden HUJ A/S 
om Malerfirmaet Kusk & Søn.



BETYDER HISTORIEN NOGET?

      vi har malet i over 
50 år, fordi vi gør 
tiNgeNe ordeNtligt 

og har de bedste folk 
- derfor er vi her også 

i morgeN.
Malermester Kenneth Andreassen

”    
”



     håNdværkerNe       
er aNsvarsbevidste 

og fleksible. 
Direktør Henning Moeskjær, 

Midtjydsk Totalbyg”

”    
Det gode malerarbejde går i arv 

kusk & Søn klargjorde stuerne i sin tid, da 50’ernes kernefamilier for første gang skulle 
flytte ind i deres nye, fine lejligheder med centralvarme, køkken og bad. det var maler-
mester knud kusk, der 10. Maj 1952 etablerede virksomheden.

Han sørgede også for, at Randers-familier i 60’erne og 70’erne kunne smykke deres flotte 
parcelhuse med moderne tapeter og farverigtig maling. i januar 1975 var det sønnen 
kent kusk, der fik ansvaret for at svinge penslerne. 

kent kusk fulgte med tiden i 80’erne og 90’erne. både da det hele skulle være brunt og 
orange, og da det efterfølgende var sort/hvide minimalistiske rum, vi skulle hygge os i.

1. oktober 2000 overtog svigersønnen kenneth andreassen kusk & Søn. Han har loyalt 
videreført firmaet i samme ånd som sine forgængere, og besluttede at udbygge virk-
somheden yderligere med opkøb af malerfirmaet lindhardt Jensen i 2006.

Malerfirmaet kusk & Søn har fulgt med udviklingen og er i dag et velrenommeret firma, 
der altid udfører førsteklasses malerarbejde. 



Vi står inde for det, vi laver  

• vi er medlem af danske Malermestre, det er en garanti for alle vore kunder.
• de sidste to år har vi fået Grøn Smiley. 
• virksomheder kan, såvel som Fru Jensen trygt, lægge 
 malerarbejdet i vore hænder. 
• vi kommer til tiden, er færdige til aftalt tid, og vi går ikke, før alt er helt, 
 som det skal være. 
• kvalitet og pris hænger sammen. vi er konkurrencedygtige og giver tilbud 
 på både store og små projekter.

HAR DU BRUG FOR NOGEN, DU KAN STOLE PÅ?



     keNNeth koNtaktede vvs-maNd, 
murer og tømrer. det havde haN 
helt styr på. og stor ros til haNs koNe 
på koNtoret! 
det er eN forNøjelse at riNge til moNica, 
huN vil gøre alt for at gøre det så 
godt. der er virkelig service der, 
det må maN sige.
Privatkunde Karin Jensen ”

”    



vi havde et hus med 1. års 
maNgel geNNemgaNg, et 

kæmpehus. maN fiNder stort 
set altid revNer imellem 

bygNiNgsdele i de fuger, der 
fx. ligger imellem væg og 

loft.  meN her var der

 ikke éN revNe. et eksempel 
på meget omhyggeligt 

fugearbejde.
Projektleder Erik Banner Pedersen hos 

entreprenørfirmaet HUJ A/S

”    
”    



Glade malere

Sikkerhed og gode arbejdsforhold giver glade malere. vore erfar-
inger viser os, at kundernes forhold til os ofte knyttes igennem maler-
svendene. derfor er vi meget opmærksomme på, at vore medarbej-
dere har en god arbejdsplads.

kusk & Søn-malere er alle servicemindede og har fokus på at løse 
opgaven på et fagligt højt niveau samtidig med, at vi tager hensyn til 
individuelle ønsker og behov.

opgaverNe er 
varierede, og vi løser dem i 
samarbejde med kuNderNe. 
det er jeg glad for, fordi 

jeg derved er med til at 
rådgive omkriNg materiale 

og farvevalg, etc. 
Malersvend Michael Fill Sørensen

”    

”
”jeg kaN godt lide at male. 
det er befrieNde at forskøNNe, 
gøre bedre, æNdre Noget med 
forskellige farver: 
det er eN hel aNdeN verdeN, og 
jeg føler, jeg gør eN forskel, 
Når jeg går der fra 
og tæNker:’hold da op’!”
Bygningsmaler Vivi Solvej Tranekær

”    



VIL DU HØRE, HVAD ANDRE TÆNKER?

Malerarbejde for virksomheder og private

 

det siger kunderne om Malerfirmaet Kusk & Søn:

Direktør Henning Moeskjær fra Midtjysk Totalbyg om samarbejdet med Malerfirmaet 
Kusk & Søn: ”Håndværksmæssigt er deres arbejde i høj kvalitet. Tøjhusparken er lieb-
haverlejligheder, der havde nogle krævende købere med store krav til finish – det levede 
de op til. der blev desuden lagt vægt på individuelle valg, så som farver, mulighed for en 
firkant på væggen, etc.. der gik kusk & Søn ind i opgaven med opløftet pande og tog selv 
dialogen med køberne på mange områder. Meget positivt.”

Kirkeværge ved Enghøj Kirke i Randers, Oluf Kjærgaard: ”det vigtigste for mig er, at vi 
kan snakke om tingene, og at jeg har tillid til, at arbejdet bliver gjort. arbejdet er i orden, 
når de går hjem, og jeg synes, vi har et godt samarbejde.”



Projektchef Martin Milan Larsen fra entreprenørvirksomheden HUJ A/S siger: ”kenneth 
har et rigtigt godt ry i branchen. Han er hurtigt ude, og han gør alt, hvad der i hans magt 
for at servicere os på bedst mulig måde.”

Projektleder Erik Banner Pedersen, HUJ A/S supplerer: ”vi har et godt samarbejde. 
når vi hyrer ham på en opgave, udfører han den meget professionelt. Hans kvalitet er i top. 
Han kommer til tiden og har god kundetække. kenneth er altid villig til at lytte til vore ønsker 
og behov og til at finde de bedste løsninger ud fra kundens synspunkt.”

Privatkunde Karin Jensen siger om malerarbejdet på familiens villa: ”vi henvendte os 
til kenneth, fordi han er en meget oprigtig mand. Jeg føler mig tryg, når han vejleder og 
giver gode råd. Han er fagmand og har ekspertisen. Jeg ville fx gerne have haft det hele 
hvidt, men vi bevarede nogle af farverne, fordi de passede til det gamle hus. det skal 
hænge sammen, det hele. og så kan jeg også godt lide, den måde han behandler sine 
medarbejdere på. det betyder noget for mig, at jeg kunne mærke en god omgangstone 
mellem chef og medarbejdere.”
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